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ZAPYTANIE OFERTOWE 

   zbieramy oferty 1–8.08.2012 r. 

Sobótka, dn. 31.07.2012 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
NR 001/198/2012 

 
(W związku z realizacją projektu pt.: „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie miasta Sobótka przez 
firmę PHU HAJDAMOWICZ” ze wsparciem środków unijnych w ramach umowy o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.04.00-02-198/10-00 

zawartej w dniu 19.12.2011 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, a Mirosławem Hajdamowiczem prowadzącym 
działalność gospodarczą pod nazwą PHU HAJDAMOWICZ, 55-050 Sobótka, ul. Zielona 9, NIP: 897-124-56-36) 

 
Działając zgodnie z zapisami § 11 Umowy o dofinansowanie zapraszam do złożenia oferty poprzez 
wypełnienie formularza ofertowego załączonego do niniejszego zapytania ofertowego na: 
 

Rury RHDPE oraz wąż osłonowy z uchwytami 
 
 

I. Rodzaj zamówienia: dostawa materiałów 
II. Określenie przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia są „rury RHDPE, wąż osłonowy, uchwyty” o następujących parametrach: 
 

Nazwa Ilość 
Rura RHDPEk 110/9,4mm - karbowana, 2-warstwowa 50 metrów bieżących 
Rura RHDPEp 110/6,3mm - przepustowa 330 metrów bieżących 
Rura RHDPEp 125/7,1mm - przepustowa 50 metrów bieżących 
Wąż trudnopalny osłonowy (peszel od ∅12mm do ∅14mm) 2300 metrów bieżących 
Uchwyty do rur osłonowych (do węża trudnopalnego ww.) 4000 sztuk                    . 

 
III. Możliwość złożenia oferty częściowej: nie 
IV. Możliwość złożenia oferty wariantowej: nie, jedynym kryterium jest cena 
V. Kryteria oceny ofert: 100% cena 
VI. Termin składania ofert: do dnia 8.08.2012 r. do godz. 8:00. 
VII. Termin wykonania zamówienia: dostawa nie później niż 14.08.2012 r. 
VIII. Termin płatności za zakup materiałów: płatność 14-21 dni od dnia dostawy 
IX. Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak 
X. Informacje administracyjne/dodatkowe: 

a. Zapytanie upubliczniono na stronie www.greenlan.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. 
b. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty. 
c. Ofertę należy przesłać jednym ze sposobów: poczta ̨, faksem, e-mailem (skan na adres 

poig@greenlan.pl) lub złożyć osobiście. Oferta musi być podpisana i opieczętowana. 
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d. Dodatkowych informacji na temat infrastruktury udziela Tomasz Hajdamowicz pod nr 
telefonu 71 711 71 84 oraz pod adresem email: poig@greenlan.pl. 

e. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

f. Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej 
oferty. Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o 
wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona poprzez zamieszczenie jej w 
siedzibie Zamawiającego. 

g. Udział środków EFRR (UE) w finansowaniu zamówienia wynosi 60% kwoty netto. 
h. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego unieważnienia postępowania, gdy 

cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia lub gdy postępowanie obarczone jest wadą 
uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

XI. Załączniki 
a. Formularz ofertowy (wszystkie pola w pliku .doc są obowiązkowe do wypełniania). 
b. Oświadczenie oferenta. 
c. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego (do późniejszego wykorzystania). 
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Załącznik – FORMULARZ OFERTOWY 
 

Miejscowość, data:   
 
Dane oferenta:  
 
 
 
 
 
 

OFERTA HANDLOWA 
dla  

PHU HAJDAMOWICZ Mirosław Hajdamowicz (operator sieci GreenLan) 
 
1. Niniejszym oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
zawartymi w zapytaniu ofertowym nr 001/198/2012 z dnia 31.07.2012 r. za cenę (obejmującą 
całkowity koszt dostarczenia wymienionych materiałów): 

netto: ___________,____ zł, słownie:  

+ VAT [23%]: ___________,____ zł, słownie: 

brutto: ___________,____ zł, słownie: 

 
2. Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie: 
___ dni od dnia _____________. #komentarz: proszę wpisać realny termin w jakim jesteście Państwo w stanie 
dostarczyć materiał/wykonać usługę (+- 1 dzień). Można wpisać konkretną datę lub ilość dni od przyjęcia 
zlecenia. Sam komentarz należy usunąć.  

3. Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym, 
przyjmuję je w całości i bez zastrzeżeń. 
4. Oświadczam, iż moja oferta ważna jest przez okres 30 dni, licząc od dnia jej złożenia. 
 

 
 
 

.............................................................................................. 
Pieczęć i podpis Oferenta, stanowisko 
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Załącznik – PROTOKÓŁ ODBIORU [wzór] 
 

Miejscowość, data:  Sobótka,  
 
Dane dostawcy materiałów:  
 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW 
do firmy 

PHU HAJDAMOWICZ Mirosław Hajdamowicz (operator sieci GreenLan) 
 
1. Podpisując niniejszy protokół strony potwierdzają* / nie potwierdzają* wykonanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w: 

zapytaniu ofertowym nr 001/198/2012 z dnia 31.07.2012 r. 

 
2. Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dostawcy, oraz dwa 
dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
*wybrać właściwe 
 
 
 

 
 
 

.............................................................................................. 
Pieczęć i podpis Dostawcy, stanowisko  

 
 
 

 
.............................................................................................. 

Pieczęć i podpis Zamawiającego, stanowisko 
 
 


